Π/θνο
ΑΝΣΑ

Γ/θνο
ΛΤΡΑ

Ηκεξνκελία
25.11.2015

Όλνκα αξρείνπ
EACO1125.SE

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ ( Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.) : Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε
Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη, ήξζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή, πνπ λνκίδσ πεξηκέλακε φινη ζε απηήλ
ηελ Κπβέξλεζε απφ ηνλ Ιαλνπάξην – Φεβξνπάξην, πνπ έγηλαλ νη εθινγέο θαη αλαιάβακε ηε
δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κεηά θαη ηηο δεχηεξεο εθινγέο. Δδψ πξέπεη λα πνχκε, φηη ην πξψην
επηάκελν ππήξρε κηα πξαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο
πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο, φπσο ζπλερίδεη γηα λα εθηειεζηεί θαη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ π νπ
είρε ζπληαρζεί απφ

ηελ πξνεγνχκελε

Κπβέξλεζε. Απηή ε

Κπβέξλεζε ελ κέζσ

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηφξζσζε θαη ζα αλαιχζνπκε πάξα πνιιά θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα, λα
ηα θέξεη εηο πέξαο κέζα ζε πνιχ δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πνιχ δχζθνιεο νηθνλνκηθέο
ζπγθπξίεο, παγθφζκηεο θαη φρη κφλν ειιεληθέο, αιιά θαη επξσπατθέο.
Θα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη, ζην ηέινο απηήο ηεο ρξνληάο, ηνλ Οθηψβξην, ζα δψζσ
θάπνηα ζηηγκή θαη ζηελ Οινκέιεηα, ζρεηηθνχο πίλαθεο έηζη γηα λα δνχκε θαη ηα λνχκεξα ησλ
ππεξεζηψλ, ησλ νπνίσλ πξέπεη, αλ ζέιεηε φινη, έζησ νπδέηεξα λα εκπηζηεπφκαζηε ηηο
αλαιχζεηο ηνπο. Τπήξμε κηα αχμεζε ηνπ δείθηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, ππήξμε κείσζε ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο 400,5 δηο επξψ λνκίδσ, ππήξμε αχμεζε νλνκαζηηθή κάιινλ, δελ ππήξρε
δηαθνξά ζην ΑΔΠ, αιιά ππήξρε ην επηέκβξην κηα αχμεζε νλνκαζηηθή ζην ΑΔΠ ηερληθή.
Απηά είλαη ηα λνχκεξα. Τπήξρε κηα ειαθξά κείσζε ζηελ αλεξγία. Οη έιεγρνη θεθαιαίσλ πιένλ
έθεξαλ θάπνηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη πνιχ γλσζηά ζηελ νηθνλνκία θαη εηδηθά ζηηο
επηρεηξήζεηο. πγρξφλσο, νη έιεγρνη θεθαιαίσλ νη νπνίνη φπσο εμήγεζα θαη ρζεο, ζα ηα
πνχκε πνιχ ζχληνκα, επεβιήζεζαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα σο έλαο κνριφο
δηαπξαγκαηεπηηθφο θαη ηζρπξφο έλαληη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, γηα λα κελ θαηνξζψζεη λα
θέξεη ζε πέξαο δηαπξαγκαηεχζεηο, φπσο ην είρακε πξνγξακκαηίζεη εθείλε ηελ πεξίνδν, δηφηη
φπσο είπα θαη ρζεο απφ ηηο 4 Ννεκβξίνπ ηνπ 2014, νη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο θαη
νη ηέζζεξηο ειιεληθέο, αλαθέξνληαη πιένλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ζηνλ εληαίν
κεραληζκφ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ. Οπφηε, εθφζνλ έρνπκε εληαίν λφκηζκα θαη δελ έρνπκε δηθφ
καο λφκηζκα λα θάλνπκε δηθή καο λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη λα ειέγμνπκε ην πφζν ζα
πιεζσξίζνπκε ή ζα απνπιεζσξίζνπκε ηελ νηθνλνκία καο γηα λα εμππεξεηήζνπκε ηηο
αλάγθεο ρξεκαηνδνηηθέο θαη φρη κφλν ηεο νηθνλνκίαο καο θαη εμαξηφκαζηε απφ ην
επξσζχζηεκα, απηή ε αλάγθε καο έθεξε

ζε δπζκελή ζέζε θαη είρακε ηνπο ειέγρνπο

θεθαιαίσλ. Οη έιεγρνη θεθαιαίσλ βέβαηα έθεξαλ απξνζδφθεηα γηα θάπνηνπο απφ εκάο πνπ
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γλσξίδακε, αιιά δελ κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε δεκφζηα, δηφηη ε ηερλεηή επάξθεηα πνιιψλ
εμ εκψλ, αιιά θαη ηνπ θνηλνχ, δελ επέηξεπε ηελ αλάιπζε φηη φηαλ έρεηο θάπνηνπο ειέγρνπο
θεθαιαίσλ κέζα απφ ηε δπζηπρή ζπγθπξία απηή ππάξρνπλ έζνδα ζην δεκφζην, κέλνπλ
θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο θαη ζπγρξφλσο, φπσο ην ε ίδακε πιεξψλνληαη θαη νη ινγαξηαζκνί
ησλ ππαιιήισλ, ησλ θνξνινγνχκελσλ πξνο ην δεκφζην, αιιά γίλνληαη θαη αγνξέο θαη
απμάλεηαη ην ΑΔΠ. Απηά είλαη κειέηεο, ηηο νπνίεο γλσξίδακε, γλσξίδακε αθξηβψο ηη ζα γίλεη,
απιψο δελ κπνξνχζακε

δεκφζηα λα ην αλαγγείινπκε , δηφηη ε πνιηηηθή γαιαξία, ζα κνπ

επηηξέςεηε ηελ έθθξαζε, εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ φηη ππάξρεη κηα κεγάιε θαηαζηξνθή. Ναη,
ήηαλ αξλεηηθή επίπησζε ρσξίο δηθή καο επζχλε νη έιεγρνη θεθαιαίσλ, είρε φκσο πνιιά
ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μαο έθεξε ζην ζεκείν ζήκεξα λα ιέκε
πξαθηηθά φηη έρνπκε κεδεληθή ή δελ έρνπκε θακία αχμεζε ή κείσζε ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2015, φηη
είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δηφηη ζα μεθηλήζνπκε ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απφ έλα ζεκείν ζεηηθφ απηφ πνπ είρακε πξνγξακκαηίζεη θαη νη ίδηνη απφ έλα
αξλεηηθφ ζεκείν.
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Δδψ λα πνχκε φηη πέξπζη ζηελ εθηέιεζε ηνπ πεξπζηλνχ πξνυπνινγηζκνχ, επεηδή
αθνχζακε πάξα πνιιέο, αλ ζέιεηε, ζα ηηο πσ πνιηηηθέο αλαθξίβεηεο, δηφηη φηαλ δελ ππάξρεη
θαη ζαθήο έιεγρνο θαη επάξθεηα ζε απηφλ πνπ ειέγρεη απηά πνπ αθνχεη, κπνξεί
νπνηνζδήπνηε λα ιέεη φ,ηη ζέιεη. Γελ είλαη θάηη πξνζσπηθφ γηα ηνλ Υξήζην ή νπνηνλδήπνηε
άιιν, απιψο, φηαλ εμεγνχκε λνχκεξα, αξηζκνχο, δείθηεο θαη ζηαηηζηηθέο, είλαη ν κφλνο ηξφπνο
γηα λα παξαπνηήζνπκε ηελ αιήζεηα θαη εκείο ην ίδην, αιιά πφζν κάιινλ απηνί νη νπνίνη καο
αθνχλ θαη ζέινπλ λα καο ειέγμνπλ. Αληηθεηκεληθά, φκσο ην ηέινο ηνπ 2014 απηφ πνπ
επαγγειίδνληαη νη πξνεγνχκελνη δηνηθνχληεο ζε απηήλ ηελ παηξίδα, ην success story ηνπ θ.
ακαξά θαη ηνπ θ. Βεληδέινπ, δελ ήηαλ παξά κφλν θάπνηνη δείθηεο. Πξαθηηθά φκσο απηφο ν
πίλαθαο πνπ δείρλεη ην επηέκβξην ηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηεο Διιάδνο απφ ην
επηέκβξην ζην Γεθέκβξην, δείρλεη φηη ήκαζηαλ ζε δξακαηηθή θαηάζηαζε πξνο απηνχο πνπ
καο ειέγρνπλ απέμσ. Μεηαμχ καο κπνξνχζακε λα ιέκε φηη ζέινπκε. Γελ ππήξρε θάπνηα
επηηπρία, ππήξρε πιήξεο απνηπρία, δηφηη δελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα βγνχκε ζηηο αγνξέο θαη
δελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα θαιχςνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ, ην νπνίν ζα ην πνχκε άιιε
κηα θνξά, ηεο επφκελεο ηξηεηίαο, είλαη χςνπο ηνπ 54 δηο επξψ, ην νπνίν δελ ππήξρε θαη
ηξφπνο λα θαιπθζεί κε ίδηεο δπλάκεηο ηφηε, θπζηθά, νχηε απφ ηηο αγνξέο, άξα ζα πεγαίλακε
ζε λέν δαλεηζκφ. Φπζηθά, απφ ηελ Δ.Δ., θπζηθά απφ ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο, θπζηθά κε
κλεκφληα, ηα νπνία είλαη πξναπαηηνχκελα θαη ην ήμεξε ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε. Φπζηθά
ππήξρε κλεκφλην ζε φ,ηη έιεγαλ ηφηε γηα ηελ ηερλεηή επηκήθπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
φλησο έπξεπε λα επηκεθπλζεί ηερλεηά γηα λα έρεη ηζρχ ην ρξεκαηνδνηηθφ αληίθηππν. Πνην ήηαλ
απηφ; Δπεηδή δελ καο είραλ δψζεη πνηέ κεηξεηά θαη καο είραλ δψζεη νκφινγα θαη FSF, ηα
νπνία είραλ νξηζκέλε ρξήζε φρη ιήμε, είραλ 5εηή ιήμε, δελ είραλ ιήμεη, αιιά είραλ ρξήζε,
βάζε ηεο ζχκβαζεο, έπξεπε λα επεθηαζεί ε ζχκβαζε γηα λα κπνξείο λα έρεηο ρξήζε, λα
κπνξέζεηο λα ηα έρεηο ζην ………. ή λα ηα έρεηο πξνο ρξήζε γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ
ηξαπεδψλ. Έπξεπε λα γίλεη ηερλεηή επέθηαζε, δηφηη ηφηε ζα θαηέξξηπηαλ θαη ζα έπεθηαλ φιεο
νη αμίεο θαη φιν ην ελεξγεηηθφ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, δηφηη ζα έραλε ηελ αμία ηνπ ……. ζην
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ζχλνιφ ηεο. Η ειιεληθή νηθνλνκία, ζηνπο ηειεπηαίνπο δείθηεο πνπ παξαθνινπζνχκε ζηελ
Δπξψπε, έρεη κηα κεγάιε δηαθνξά θαη είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα ην πνχκε, αλ ζέιεηε, θαη γηα
πξψηε θνξά θαη ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο θαη ζα θάλσ κηα ζχγθξηζε κε ηε Γεξκαλία. Σα
ηειεπηαία έμη ρξφληα, νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, ζαλ βαζηθφ πξφβιεκά ηνπο αλαγλσξίδνπλ ην
θφζηνο παξαγσγήο εξγαζίαο θαη ηελ πξφνδν ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Αληίζηνηρα νη Γεξκαλνί σο
πξψην πξφβιεκά ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ εχξεζε πειαηψλ. Γειαδή, ππάξρνπλ αλεπηπγκέλεο
νηθνλνκίεο, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί κέζσ ησλ πιενλαζκάησλ πνπ έρνπλ ηερλεηά
δεκηνπξγήζεη απφ ην Νφην ηα μέξνπκε, λα κελ ηα μαλααλαιχζνπκε απηά, αιιά θαληαζηείηε ην
πξφβιεκα ηνπ Νφηνπ θαη ηεο Διιάδνο, είλαη ην λα βξεη ρξεκαηνδφηεζε θαη λα έρεη ειεγρφκελν
θφζηνο παξαγφκελσλ πξντφλησλ, γηα λα είλαη αληαγσληζηηθφο, έζησ πξνο ηε Βφξεηα
Δπξψπε, έζησ πξνο ηνπο γείηνλέο ηνπ, παξάιιεια δελ έρεη θακία πξφζβαζε ζηε
ρξεκαηνδφηεζε.
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Η πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε καδί κε ηελ θαηαζηξνθή πνπ είρε επέιζεη ζηηο
ηξάπεδεο απφ ην PSI θαη ζα ηα πνχκε ηψξα, ζε ιίγν θαη γηα ην Σ.Υ.. θαη γηα ηελ αμία ησλ
κεηνρψλ απφ ην 2012 έσο ηψξα - απηά είλαη λνχκεξα πνπ δελ κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ
απφ θαλέλαλ - έθεξαλ έλαλ θφβν ζηνλ Έιιελα επηρεηξεκαηία. Τπάξρεη ην πξαθηηθφ
πξφβιεκα πνπ αλέιπζα ρζεο, φηη φηαλ δεκηνπξγείο έλα ράζκα κεηαμχ θαηαζέζεσλ θαη
ρνξεγήζεσλ, αιιά θαη έλα επίζεο πνιχ κεγάιν ράζκα ρξεκαηνδνηηθφ ζηα θφθθηλα δάλεηα, ηα
νπνία απφ ηα 13 δηο ην 2008 θαη 22 δηο ην 2009, έθηαζαλ ζηα 78 δηζ. θφθθηλα δάλεηα θαηαλαισηηθά, ζηεγαζηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά - ην 2014 ην Γεθέκβξην, δειαδή, είρακε 53 δηο
αχμεζε ζηα θφθθηλα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ζηα θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά, γηα απηφ ην
πφζν απιά εκείο γλσξίδνπκε θαη απηφ γλσξίδεη ν θφζκνο, φηη δεζκεχεηαη απηφ ην πνζφλ απφ
ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ θαη δελ βγαίλεη ζηελ αγνξά, γηα λα δεζκεχζεη επηζθάιεηεο νη
νπνίεο ζα θαιχςνπλε ηπρφλ απψιεηεο απφ ηα θεθάιαηα ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ.
Όιν απηφ, έθεξε ηνλ Έιιελα επηρεηξεκαηία θαη ν δείθηεο είλαη φηη ν κεγαιχηεξνο
θφβνο ηνπ - θαη ζα ζαο πσ θαη ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαλία - ήηαλ φηη δελ πεγαίλεη λα δεηήζεη
δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα, δηφηη θνβάηαη ηελ απφξξηςε. Γελ ήηαλ ηφζν θαη ην ζέκα φηη νη
ηξάπεδεο δελ είραλ θεθάιηα - πνπ πξαθηηθά δελ είραλ θεθάιαηα - αιιά φιν ην αξλεηηθφ θιίκα
ζηελ νηθνλνκία.
Θα ζαο δείμσ κφλνλ γηα λα δείηε ηε δηαθνξά ηνπ δείθηε φηη ε Διιάδα είλαη απηή – ην
κπιε θαη θαίλεηαη ην πφζν κεγάιε είλαη ε δηαθνξά, ν θφβνο ηνπ Έιιελα. Φφβν δελ έρεη
θαλέλαο άιινο θαη ην ίδην κπιε είλαη θαη φιεο νη άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, δελ θνβάηαη
θαλέλαο θαη απηέο πνπ ήηαλ ζε χθεζε δελ θνβφηαλ λα πάλε ζηελ ηξάπεδα, αιιά ε δηθή καο νη
επηρεηξεκαηίεο, θνβφληνπζαλ ηνλ θφβν ηεο απφξξηςεο.
Η απφξξηςε γηα έλαλ επηρεηξεκαηία - γηα φζνπο απφ εκάο έρνπκε εξγαζηεί θαη είρακε
δάλεηα θαη ζρέζεηο κε ην δεκφζην θαη κε ηηο ηξάπεδεο - είλαη θάηη ην νπνίν ζε ζηηγκαηίδεη θαη
απηφ ζα ην δνχκε θαη ζα ην ιχζνπκε - αλ ζέιεηε θαη - ζε απηή ηελ Κπβέξλεζε, ζε ζρέζε κε ην
ηη ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ρψξαο απφ δσ θαη πέξα.
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ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα πνχκε, φηη πέξα απφ ηελ θησρνπνίεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο, φηαλ θαηαθέξακε απφ ην 2009 έσο ην 2014 απφ 285,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ - ηα
νπνία ήηαλ ηα δάλεηα ζηελ αγνξά ην 2009, λα ηα θηάζνπκε - ζηα 232 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην
2014. Η δηαθνξά, είλαη 53 δηζ. € ρνξεγήζεηο ησλ ηξαπεδψλ καο, πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Υάζακε 53 δηζεθαηνκκχξηα ρνξεγήζεσλ θαη ζαο εμήγεζα πξηλ γηα πνην ιφγν, ηερλεηφ αιιά
θαη ςπρνινγηθφ. πγρξφλσο, ην ίδην πνζφ θαη εδψ απνδεηθλχεηαη απηφ πνπ ιέσ, 56 δηο
απμήζεθαλ νη επηζθάιεηεο θαη αλ ζέιεηε ηα θφθθηλα ζηεγαζηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ησλ
Διιήλσλ. Απηφ έθεξε έλα ηέικα ζηελ νηθνλνκία.
Δδψ, λα ζπκθσλήζνπκε φινη θαη δελ πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα πνχκε, φηη πνιχ
σξαία πνιηηηθά ηελ επνρή εθείλε, ην 2012, είπαηε φινη καδί ζαλ βνπιεπηέο ζε απηή ηελ Βνπιή,
ηφηε, είπαηε έλα κεγάιν κπξάβν ζηνλ θ. Βεληδέιν, γηα ην έγθιεκα ηνπ PSI, πξαθηηθά φκσο
πξέπεη λα δεηήζεη ζπγλψκε ν θ. Βεληδέινο θαη λνκίδσ φηη ν θ. ακαξάο, απφ ηνλ ειιεληθφ
ιαφ, πνπ ηνλ ζηήξημε αξγφηεξα.
Σν PSI, θαηέζηξεςε ηηο ηξάπεδεο θαηά 37,8 δηο επξψ ην ελεξγεηηθφ ηνπο. Απηφ έγηλε,
φρη γηαηί ππήξρε θάπνηνο εζεινληηζκφο, νχηε επεηδή έπξεπε λα γίλεη - λα θνπξέςνπκε ηφηε ηα
νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ - έγηλε δηφηη: Πξψηνλ, δελ ππήξρε θαλέλαο εζεινληηζκφο.
Γεχηεξνλ, δελ ππήξρε θακία ζπκκεηνρή παγθφζκηα απηψλ πνπ έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζην
θνχξεκα θαη αλαγθαζηήθακε γηα λα θηάζνπκε ην πνζνζηφ πνπ έπξεπε βάζε ησλ θαλφλσλ
ηνπ εζεινληηθνχ - αλ ζέιεηε – θνπξέκαηνο, λα βάινπκε ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ηηο
ειιεληθέο ηξάπεδεο κέζα, λα ηηο θαηαζηξέςνπκε, γηα λα πηάζνπκε ην ζηφρν.
Ναη, έπεζε, ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, έπεζε ην θφζηνο εμππεξέηε ζεο ησλ
ηφθσλ θαη απφ 14 δηο πήγε - φρη ζηα 5,5 πνπ ιέλε - μεθίλεζε απφ ηα 8,7 πήγε ζηα 7 θαη απηή
ηελ πεξίνδν είλαη ζηα 5,8 κε 6 δηο επξψ.
πγρξφλσο φκσο, επεηδή δελ δηάβαζε θάπνηνο ηελ χκβαζε ηνπ PSI, νη νπνίεο είλαη
ηέζζεξηο πκβάζεηο δηαθνξεηηθέο θαη εάλ θάλεη πξάμε ηα πφζα ρξήκαηα δαλεηζηήθακε γηα ην
θνχξεκα πνπ θάλακε ζηηο ηξάπεδεο, ζα δεη φηη μεπεξλάεη ην πνζφ απηφ. Γαλεηζηήθακε 48,2
δηο επξψ γηα ηελ αλά θεθαιαηνπνίεζε, ζπγρξφλσο φκσο - θαη ηα βάιακε ζην Σ.Υ..,
ζπγρξφλσο φκσο - δαλεηζηήθακε θαη ρξήκαηα, ηα νπνία ηα δψζακε - αλ ζέιεηε - γηα λα
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δψζνπκε θαη θίλεηξν θαη εηδηθά γηα ηα νκφινγα, ζε απηνχο νη νπνίνη ππνηίζεηαη ζα
ζπκκεηείραλ εζεινληηθά, δελ ππήξρε ηίπνηα ην εζεινληηθφ. Γαλείζηεθε ν ειιεληθφο ιαφο, λα
ιαδψζεη απηνχο πνπ δελ ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηειηθά, δελ ζπκκεηείραλ θαη φζνη
έπξεπε, θαη απηνί πνπ δελ έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ, είλαη απηνί πνπ θξαηνχλ ηα νκφινγα θαη
απηή ηε ζηηγκή εθβηάδνπλ θαη έξρνληαη θαη πιεξψλνληαη ζην άξηην.
Απφ ην 2009 έσο ην 2013, ην εηζφδεκα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο - θαη ζα κηιάσ ζε
δηζεθαηνκκχξηα θαη φρη ζε δείθηεο - κεηψζεθε θαηά 25 δηο επξψ, νη επηδνηήζεηο κεηψζεθαλ
θαηά 200 εθαηνκκχξηα επξψ, ην εηζφδεκα ηεο πεξηνπζίαο θαηά 1,7 δηο επξψ, νη θνηλσληθέο
εηζθνξέο θαη νη παξνρέο θαηά 16 δηζ. € θαη νη κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ θαηά 157 δηο επξψ θαη
νη ινηπέο πεγέο εζφδσλ 2,6 δηο επξψ. πλνιηθά, ράζεθαλ - ζε απηνχο ηνπο δείθηεο πνπ είπα κφλνλ 46,6 δηο επξψ.
πγρξφλσο, απφ ην 2009 έσο ην 2014, νη ηφθνη θαη ηα ρξενιπζία - ζα ζαο πσ ηα
ζχλνιά ηνπο - ήηαλ 205 δηζ., ηα νπνία έιεγαλ θαη ηα νπνία, αλαθνηλψζεθαλ. Γειαδή,
αλαγθαζηήθακε λα δαλεηζηνχκε απφ ηνπο εηαίξνπο απηά ηα ρξφληα, γηα λα αλαθπθιψζηνπκε ην
ρξένο θαη λα ην αληηθαηαζηήζνπκε κε λέν.
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(πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θπξίνπ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ
ΑΝ.ΔΛ.)

Σα δεκφζηα έζνδα αληίζηνηρα, ελψ ηα έμνδα καο κφλν γηα ηφθνπο θαη ρξενιπζία ήηαλ
215, 9 δηο, ηα δεκφζηα έζνδα ήηαλ 287 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή είρακε αλ ζέιεηε έλα
πεξίζζεπκα, λα ην πσ, γχξσ ζηα 80 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απηφ ην πεξίζζεπκα δπζηπρψο
δελ ήηαλ ηακεηαθφ, αιιά κφλν ινγηζηηθφ.
Καηαθέξακε ηα ρξφληα ηεο χθεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ λα θέξνπκε ηελ
Διιάδα πξψηε ζηηο θησρέο νηθνγέλεηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή επηηπρία.
Φησρή νηθνγέλεηα, θησρέο ηξάπεδεο, θαηεζηξακκέλεο απφ ην PSI θαη νηθνλνκηθή δπζπξαγία,
δηφηη δελ ππήξρε δήηεζε θαη δελ ππήξρε θακία εκπηζηνζχλε ζηελ ειιεληθή δηαθπβέξλεζε. Καη
θπζηθά ππήξραλ πάξα πνιινί άλεξγνη, νη νπνίνη κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ δεκηνπξγνχζαλ ηεξάζηηεο θαη αλαθπθινχκελεο ηξχπεο ζε φια ηα κειινληηθά
πξνβιεπφκελα έζνδα, ηφζν ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φζν θαη ζηα ππφινηπα έζνδα απφ ηελ
θαηαλάισζε φπσο είλαη ηα έκκεζα θαη ηα άκεζα.
Δίηε νη θφξνη νη νπνίνη απμήζεθαλ θαηά 734%, φπσο είπαλ νη Γεξκαλνί ζηε δηθηά ηνπο
κειέηε αιιά θαη νη έκκεζνη θφξνη θαη νη άκεζνη θφξνη, αιιά πφζν κάιινλ απμήζεθε θαη ην
θφζηνο δηαβίσζεο, δηφηη εθεί είρακε έλα πιαζκαηηθφ πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ, ην νπνίν ήηαλ
ππνηίζεηαη πάξα πνιχ ρακειφ, αιιά πξαθηηθά είδακε απμήζεηο ζε φια κα φια ηα πξντφληα.
Να πνχκε θαη δχν ηξεηο αξηζκνχο, νη νπνίνη είλαη επίζεο πξαγκαηηθνί. Απφ ην 2010
έσο ην 2014 ηα κέηξα πνπ παξζήθαλε θαη πάκε ηψξα ζηελ νπζία ήηαλ 58,4 δηζεθαηνκκχξηα
επξψ. Δάλ ην δηαηξέζνπκε ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ ήηαλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ην έλα ηξίην ηεο Ν.Γ.
απφ ην 2012 ζηε κέζε, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014. 58,4 δηζεθαηνκκχξηα κέηξα ζε πέληε ρξφληα.
Δκείο εξρφκαζηε εθφζνλ, φπσο έρσ εμεγήζεη έρνπκε δήζεη θαη καο έρεη βξεη φιε απηή
ε θνχζθα ηεο θαηαζηξνθήο ζην θεθάιη ζαλ θπβέξλεζε λα δηαρεηξηζηνχκε ηε δηαπξαγκάηεπζε
θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηα λνχκεξα θαη φρη κφλν λα θξηζνχκε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν
νπνίνο φπσο έρνπκε πεη είλαη, πξνυπνινγίδνπκε ηα έζνδα ηεο επφκελεο ρξνληάο.
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Δίκαζηε εδψ λα ηνλ εθηειέζνπκε ζσζηά θαη φρη λα ηνλ εθηειέζνπκε ζσζηά γηα λα
θφςνπκε θαη λα βάινπκε θφξνπο, αιιά εθφζνλ απηή ε ζπκθσλία πνπ έρνπκε θάλεη κε ηνπο
εηαίξνπο καο θέξλεη θαη καο δίλεη ην δηθαίσκα λα έρνπκε παξάιιεια έζνδα θαη φρη λα
εθηειέζνπκε απηφ ην πξνυπνινγηζκφ θαη λα θνηκεζνχκε ήζπρνη φηη πεηχρακε απηφ πνπ
ππνγξάςακε ηε ζπκβαηηθή καο ππνρξέσζε.
Καη ζπγρξφλσο εδψ θαη κηα κηθξή παξέλζεζε θαη λα ζπγραξνχκε ηνλ Τπνπξγφ θαη ζα
ήζεια λα καο πεη θαη ηνπ δίλσ αλ ζέιεηε ην δηθαίσκα γηα έλα ιεπηφ απφ ην ρξφλν κνπ, λα καο
πεη ηα λέα πνπ δηάβαζα γηα ηνπο 10.500 ινγαξηαζκνχο πνπ βξήθακε ζηελ Διβεηία θαη ηνπο
ινγαξηαζκνχο ζηελ Γεξκαλία.
Γειαδή, ιίζηα Γεξκαλίαο 10.000 Έιιελεο κφλν ζε δχν πεξηθέξεηεο ηεο Γεξκαλίαο,
θαηαθέξακε εκείο ζαλ θπβέξλεζε λα θέξνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο λα ειέγμνπκε ηε
θνξνδηαθπγή. 10.500 ινγαξηαζκνί ζε ιίζηα ζηελ Διβεηία θαηάθεξε απηή ε θπβέξλεζε λα
ηνπο ειέγμεη γηα θνξνδηαθπγή..
Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα είδακε ζηηθάθηα λα πεγαηλνέξρνληαη, θαλέλαο λα κελ
ειέγρεη θαλέλαλ, λα κηιήζνπκε γηα ηα έζνδα ηνπ Φ.Π.Α.; Να κελ θνπξάζσ κε αξηζκνχο. Έρσ
κπξνζηά κνπ θαη ηα έζνδα ηνπ 2013, ηνπ 2014 θαη ηνπ 2015. Ση εηζπξάρηεθε ζε Φ.Π.Α θαη ηη
δελ εηζπξάρηεθε θαη πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηελ είζπξαμε ηνπ Φ.Π.Α ζηε δηθή καο θπβέξλεζε.
Η δηαθνξά είλαη πνιχ κεγάιε. Τπήξρε θνξνδηαθπγή θαη θνξναπνθπγή. Απηή ε
θπβέξλεζε καδεχεη ηηο ιίζηεο θαη ν θ. Παπαγγειφπνπινο θαη ν θ. Αιεμηάδεο θαη ν θ.
Σζαθαιψηνο θαη εκείο βνεζάκε γηα λα θέξνπκε έζνδα απφ θεη πνπ δελ ππήξραλ γηα λα
κπνξέζνπκε λα απαιχλνπκε ηα κέηξα ηα νπνία ζσξεπηηθά ην 2015 θαη 16 ζα βαξχλνπλ ηελ
ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη ειιεληθή νηθνλνκία. Αιιά εκείο ζα θέξνπκε παξάιιεια έζνδα, ηα
νπνία αλ ζέιεηε ζα απνκεηψζνπλ απηφ ην πνζνζηφ, ην νπνίν ζα θέξεη αλ ζέιεηε ζε δπζθνιία
ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα.
Η εμαηξεηηθή δηαθπβέξλεζε εηδηθά ησλ πξψηνλ 2,5 εηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ε νπνία κε ηε
ζπλέξγεηα ηνπ θ. Γεσξγίνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ ην 2009 κε ην καγείξεκα ησλ αξηζκψλ θαη κεηά ην
ζπγρσξνράξηη πνπ έδσζε αλ ζέιεηε θ. ακαξάο ζηνλ θ. Παπαλδξένπ κεηά ηελ δηαθπβέξλεζε
θαη κε ηνλ θ. Βεληδέιν καο έθεξαλ ζε κηα θαηάζηαζε ηξαγηθή.
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Απηά ηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ δαλεηζηήθακε ζαλ ειιεληθφ δεκφζην ήηαλ φια κε
κπξνζηνβαξή κέηξα ηα νπνία δελ ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα ηα πάξνπκε.
Αλ θάπνηνο θαζίζεη θαη δηαβάζεη ηηο εθζέζεηο ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ηακείνπ θαη
φισλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ήηαλ άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία φι' απηά ηα
ρξφληα, ζα δεη φηη θαη νη ίδηνη είραλ κηα απνξία. Δθφζνλ ηα κέηξα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα
κεηψζεηε ην έιιεηκκα ζαο ήηαλ ζην 11% ηνπ Α.Δ.Π. γηα ηελ π EDCO1125..PD1ήξαηε κέηξα
19% ηνπ Α.Δ.Π.; Γελ ην θαηαιάβαηλαλ θαη νη ίδηνη. Δκείο πεξλάκε κέηξα ζρεδφλ δηπιάζηα ηνπ
Α.Δ.Π. γηα λα θαιχςνπκε έλα έιιεηκκα ππνδηπιάζην.
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Σν έιιεηκα ηνπ 9,1% πνπ παξεδψζε ήηαλ έλα έιιεηκα, εάλ ζέιεηε, πξαγκαηηθφ. Σν
ππφινηπν κέλεη λα δνχκε αλ ήηαλ πξαγκαηηθφ, αιιά, δελ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηελ
πνιηηηθή αδπλακία ηεο εθηέιεζεο ή ηεο κε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 4 εηψλ απφ ην 2010 σο ην
2014, ιέγνληαο, φηη ε θπβέξλεζε ηνπ θ. Καξακαλιή

έδσζε πνιχ ιάζνο λνχκεξα θαη

εμαπάηεζε ηελ Δπξψπε πνπ αλ θάπνηνο δηαβάζεη ηα review απφ ην 2003 έσο ην 2009 ηεο
Eurostat ζα ηνπ ζεθσζνχλ νη ηξίρεο, έρεη δελ έρεη. Θα δνχλε, φηη θαλέλαο δελ έπαηξλε επζχλε
γηα ηίπνηα. Ο θαζέλαο έιεγε φηη ζέιεη θαη νη άιινη απφ καθξηά έιεγαλ. Ναη πάξα πνιχ σξαία
ηα ςεχηηθα λνχκεξα, ηειηθά θαξαθιηάζακε φινη, δηφηη, ν θ. Νηξάγθη φηαλ ήηαλ θεληξηθφο
ηξαπεδίηεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ιηαιίαο έθξπβε ην έιιεηκά ηνπ κε ηελ Goldman Sacks πάιη
κέζσ up κε ηηο θεληξηθέο ηνπ ηξάπεδεο θαη κάιηζηα κε δχν ηξάπεδεο γηα λα κελ ηηο
ρξεσθνπήζεη.
Μεηά, ν ίδηνο έγηλε πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Δπξψπεο. Ο θ.
Παπαδήκνο έθαλε ην ίδην. Μαο έβαιε κε ηνλ θ. Γηάλλν 32 δηζεθαηνκκχξηα – λα κελ ηα
πξνζζέζσ ζαλ ηνλ θ. Κνπηζνχθν – αιιά ζσξεπηηθά έλα θφζηνο ησλ swaps, γηα λα θξχςνπκε
ην ρξένο κε ηα επηηφθηα ζην γηέλ

ην 2000. Όινη ραξήθαλε. Ο θ. Παπαδήκνο έγηλε

πξσζππνπξγφο, ήηαλ θαη κέινο ζηε ΦΔΣ ζηε Βνζηψλε, πήγε θαη ζηελ Κεληξηθή Δπξσπατθή
Σξάπεδα θαη ηειηθά ηη θάλαλε; Απηνί νη άλζξσπνη εθηειέζαλε κία απνζηνιή. Ήηαλ γηα έλα
ηξίκελν ν έλαο θαη γηα έλα ρξφλν ν άιινο ζε κηα ζέζε, έηζη ψζηε λα θέξνπλ ην ρξένο ηεο
Δπξψπεο ηνχκπα κε ηελ Διιάδα κπξνζηά, λα θαηαζηξέςνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη λα
θαηαθέξνπλ ηη; Να βάινπλ ηνλ επξσπαίν θνξνινγνχκελν θαη ηνλ Έιιελα ζην λα αηζζάλεηαη
έλνρνο.
Όηαλ ξσηήζακε ηνπο Γεξκαλνχο

νηθνλνκνιφγνπο ζηε Βνπιή, πείηε καο ζαο

παξαθαιψ πνιχ, ηη καο έρεηε δαλείζεη; Μαο θνηηάγαλε ζηα κάηηα αιιήζσξνη. Λέσ, ηη καο έρεηε
δαλείζεη; αλ νηθνλνκνιφγνη ζηε Γεξκαλία, ιέσ πείηε καο, ηη καο έρεηε δαλείζεη; Θέινπκε λα
μέξνπκε ηη ζαο ρξσζηάκε, πφηε καο ηα δψζαηε, ηη καο εθηακηεχζαηε, ηη ηφθνο ππήξρε; Γελ
ππήξρε πνηέ κηα απάληεζε.
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Δδψ, ππάξρεη κηα κεγάιε εμαπάηεζε. Πάξζεθαλ κέηξα θαη θαηέζηξεςαλ ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη έξρεηαη απηή ε θπβέξλεζε λα δηθαηνινγήζεη ηα αδηθαηνιφγεηα θαη καο δεηάλε λα
απνινγεζνχκε πνπ βξήθακε 55 δηο, λα πιεξψζνπκε ηα δάλεηά ηνπο ηεο επφκελεο 3ηίαο; Αληί
λα δεηήζνπλ απηνί ζπγλψκε πνπ καο θφξησζαλ 253 δηο δάλεηα, ηα νπνία είλαη ζηα 82% κε
87% αέξαο, νκφινγα θαη εγγπήζεηο δεκνζίνπ ησλ θξαηψλ θαη ην 20% ην πνιχ ήδε κεηξεηψλ
ζπλ ηα δάλεηα ηνπ ΓΝΣ, λα καο δεηήζνπλ ζπγλψκε πνπ εκείο ηα δάλεηα θαη ηα ρξέε ηα δηθά
ηνπο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο, ηα πάκε ζηα 32,5 ρξφληα κε 1%, αληί λα ιήγνπλ ζε 3 ρξφληα κε
4%. Έηζη ζα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα θαηαθέξαηε, αιιά θάλαηε ιάζνο ζην κείγκα. Έηζη λα
θαζίζσ λα ην ζπδεηήζσ αιιά, λα δεηήζσ εγψ ζπγλψκε; Πνηνο πξέπεη λα δεηήζεη ζπγλψκε;
Δγψ, ν θ. Μαληάο, ν θ. Σζαθαιψηνο;
Ννκίδσ φηη ν Έιιελαο πνιίηεο ζα εθηηκνχζε ηδηαίηεξα ψζηε λα πεη. Σν αζθαιηζηηθφ
κνπ ηακείν ην ηηκσξήζαηε κε ην PSI θαη δεηήζηε ζπγλψκε. Έρεηε επζχλε φινη νη πνιηηηθνί θαη
νη 300 φκσο, αζρέησο ρξψκαηνο θαη πνιηηηθήο παξάηαμεο, λα βξείηε κία ιχζε, εγψ λα
μαλαβξψ δνπιεηά, ην αζθαιηζηηθφ κνπ ηακείν λα μαλαείλαη εχξσζην θαη βηψζηκν, λα πξνβείηε
αλ ζέιεηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θφζηνο ζην πσο ζα επελδχζεηε θαη ηη ζα θάλεηε πάλσ ζε απηφ
γηα λα έρνπκε ιεθηά εκείο θαη νη κειινληηθέο γεληέο ζαλ αζθαιηζκέλνη θαη φρη φινη νη λένη
ζήκεξα, λα ιέλε ηη λα δνπιέςσ; Μα αλ δνπιέςσ δελ ζα πάξσ πνηέ ζχληαμε.
Φζάλνπκε ζηελ απαμίσζε θαη επίζεο θζάλνπκε ζηνλ αξλεηηζκφ ηνλ ςπρνινγηθφ,
φπσο είραλ νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Γελ πάλε λα δνπιέςνπλ ζε θαλνληθή εξγαζία, γηαηί
ιέλε δε ζα πάξσ πνηέ ζχληαμε. Όπσο θαη ν Έιιελαο βηνκήραλνο ή επηρεηξεκαηίαο δελ πήγε
λα πάξεη δάλεην απφ ην θφβν ηνπ φηη δελ ζα ηνπ δψζνπλ δάλεην θαη δελ ήζειαλ λα
θαηαζηξαθνχλ.
Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη απηή ε θπβέξλεζε ζα θέξεη κπξνζηά θαη ην ηακείν
αμηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο πεξηνπζίαο, ζα θέξεη κπξνζηά ην επελδπηηθφ ηακείν θαη ην
επελδπηηθφ funds, ην νπνίν καδί κε ηνλ θ. Γηνχλθεξ έρεη απηή ηε ζηηγκή εμειηρζεί ζε έλα
κεραληζκφ πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη έξεπλαο ζηελ Δπξψπε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
Δπξψπεο ζε ππνδνκέο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζε άιια πνιιά δεηήκαηα.
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Απηή ε θπβέξλεζε είλαη ε κφλε πνπ ζρεδίαζε ηε λέα αλαπηπμηαθή ηξάπεδα θαη ην
πψο ζα πξέπεη απηφο ν κεραληζκφο, απηφο ν κνριφο αλάπηπμεο καδί κε ηα παθέηα ησλ
επξσπαίσλ, καδί κε ηα παθέηα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο πεξηνπζίαο λα θέξνπλε κία θαιχηεξε κέξα
γηα ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηνλ Έιιελα θνξνινγνχκελν.
Πάκε ηψξα λα δνχκε γηα ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο. Γελ είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα
θνβφκαζηε. Δίλαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Γεληθνχ Δηζεγεηή ησλ ΑΝΔΛ)
ε εξψηεζή κνπ ζηνλ θχξην Μάξδα πνπ πήγαλ ηα ρξήκαηα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 3,2 δηο, θάπνπ ηα βξήθακε, αιιά δελ ηα βξήθακε φια. Γελ αλαιχσ γηαηί
είλαη θαη έλα δήηεκα εζληθφ. Η δηθή καο θπβέξλεζε θαηαθέξλεη κέζα απφ ηελ εθηέιεζε απηνχ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ νπνίν ζα ειεγρζνχκε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, γηα θαιχηεξα απ’
απηά ηα λνχκεξα θαη φρη γηα ρεηξφηεξα απ’ απηά πνπ ππνινγίδνπκε ζήκεξα. Γηα λα ζψζνπκε
ηελ Διιάδα θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη λα κελ ρξεσθνπήζνπκε. Γηα λα πάξνπκε θάησ
απφ 6 δηο θεθάιαηα αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηξαπεδψλ θαη

φρη 25 πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί

ζαλ πιαθφλ. Γηα λα κπεη ζην δεκφζην ρξένο έλα πνζφλ ειεγρφκελν ηεο ηάμεσο ησλ 60 κε 65
δηο επξψ, φηαλ εθηακηεπζεί θαη εάλ εθηακηεπζεί ζηελ ηξηεηία θαη εθφζνλ ζα ην έρνπκε δεη θαη ζα
θιείζεη ζην ηέινο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Άξα, ζα έρνπκε πνιχ αληαγσληζηηθφ
δείθηε ρξένπο πξνο ΑΔΠ, γηα λα κπνξέζνπκε θάπνηα ζηηγκή λα βγνχκε ζηηο αγνξέο.
Η δηθή κνπ εθηίκεζε είλαη φηη ζα έπξεπε λα γίλεη έηζη θαη φινη καδί λα
πξνζπαζήζνπκε ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2016 λα έρνπλ ιήμεη νη έιεγρνη θεθαιαίσλ εηδηθά ζηα
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. Γηφηη, δελ ζα κπνξέζεη απηή ε νηθνλνκία λα βξεη ην ξπζκφ ηεο.
Οη επελδπηέο ζηηο ηξάπεδεο θαη νη επελδπηέο πνπ πεξηκέλνπλ απηή ηε ζηηγκή λα
κπνπλ ζηελ Διιάδα πεξηκέλνπλ κηα ζαθή εηθφλα, κηαο δηαθπβέξλεζεο θαη κηαο Βνπιήο 300
Διιήλσλ, νη νπνίνη ζέινπλ ην θαιφ ηεο παηξίδαο ηνπο αιιά λα πξνζηαηέςνπλ θαη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε
πάξα πνιχ αίκα θαη θφπν ηα ηειεπηαία 2,5 ρξφληα.
Θα θαηαζέζσ φηαλ έξζεη ε ψξα θαη ζηε Βνπιή γηα λα κελ θάσ ην ρξφλν ζαο, φιεο ηηο
κειέηεο θαη ηηο αλαιχζεηο ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο γηα ηελ απαμίσζε
ησλ ηξαπεδψλ. Γηφηη αθνχκε ηψξα θαη θάπνηεο ηχπνπ απεηιέο: «εζείο πνπ …. ηηο ηξάπεδεο».
Δκείο; 38 δηο ρξσζηάηε απφ ην ΠΑΟΚ γηα αξρή. αο έρνπκε ρξεσκέλνπο θαη ζαο ζηέιλνπκε
ην πνιηηηθφ ηηκνιφγην. 38 δηο γηα ην θνχξεκα. Όηαλ καο γπξίζεηε ηα 38 δηο θαη ζαο ραξίζνπκε
ηα ρξέε ηνπ θφκκαηφο ζαο, ηφηε ζα ζαο κηιήζνπκε πνιηηηθά γηα φια ηα ππφινηπα.
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Δπίζεο, ζα καο γπξίζεηε εζείο ηνπ ΠΑΟΚ άιια 14 δηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία. αο έρνπκε θφςεη δχν ηηκνιφγηα ζαλ ιαφο θαη ζαο ηα έρνπκε ζηείιεη
ζπζηεκέλα θαη ζα κπείηε ζηνλ πνιηηηθφ Σεηξεζία. Πξέπεη λα δεηήζεηε ζπγγλψκε.
Δκείο εδψ εξρφκαζηε λα δηαρεηξηζηνχκε ηη; Σν φηη νη κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ 48
θαη ηηο πήγε ε δηαθπβέξλεζε ΝΓ – ΠΑΟΚ ζηα 11; Έηπρε λα πάεη ζε εκέλα πνπ «ζθάεη ην
κπαιφλη» ζε επηά κήλεο δηαπξαγκάηεπζεο, απφ ηα 11 ζηα 7; Δγψ δειαδή πξέπεη λα ράζσ 7
κε 8 δηο θεθαιαηνπνίεζεο, νη άιινη έρνπλ ράζεη 30 θαη ζα δεηήζσ εγψ ζπγγλψκε;
Σίλνο ήηαλ ππάιιεινο ε αθειιαξίνπ; Γηθφο κνπ; Δγψ ηελ πξνζέιαβα; Η
αθειιαξίνπ έρεη θάλεη φιεο ηηο εθζέζεηο ηνπ ΣΥ. Απηή ιέεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ απαμίσζε
ησλ θεθαιαίσλ. Απηή ιέεη φκσο θαη ηελ αιήζεηα θαη δελ δηαβάδεη θαλέλαο ζσζηά, φηη ην
δεκφζην έρεη έζνδα θαη απφ ηα νκφινγα πνπ δαλείζηεθε γηα λα θάλεη αλαθεθαιαηνπνίεζε.
Μαο είπε θαλέλαο γηαηί καο ρξέσλαλ θαη ηφθν;
Γειαδή ήξζε θάπνηνο, ζνπ έδσζε ην νκφινγν ηνπ EFSF δαλεηθφ, εζχ θεξδίδεηο
έζνδα γηαηί απηφ έρεη θνππφλη θαη θεξδίδεηο ζαλ νκφινγν θαη ζπγρξφλσο ζνπ βάδνπλ θαη ηφθν.
ε πνηα ζχκβαζε ππάξρεη απηφ; Θα δεηήζεηε ζπγγλψκε γηα ηελ αδηαθάλεηα ηεο νηθνλνκηθήο
ζπλαιιαγήο ελφο θξάηνπο φρη ελφο κπαθάιηθνπ; Με κεραληζκνχο ζην Λνπμεκβνχξγν
αλψλπκεο εηαηξίαο ζην νπνίν δελ έρεηε άδεηα ηξάπεδαο θαη κνπ βάιαηε κέζα ζηε ζχκβαζε φηη
ην ειιεληθφ δεκφζην δελ ζέιεη λα πάξεη άδεηα ηξάπεδαο.
Μηιάσ γηα ηνλ ΔFSF. Απφ πνχ σο πνπ εζείο πήξαηε εμνπζηνδφηεζε λα πείηε φηη δελ
ζέισ λα πάξεη άδεηα ηξάπεδαο; Μνπ ρξεψλεη επηηφθην, ζην νπνίν κνπ θάλαηε ράξε θαη ην
θνπξέςαηε. Υξέσλαλ ηφθνπο εθηακίεπζεο δαλείσλ 650 εθαη. επξψ ην ρξφλν. Έμνδα θαθέινπ
θαη ηφθνπο δηαρείξηζεο ρξένπο ζπλ ηνπο ηφθνπο ηα έθαλαλ 50 κε 70 ην ρξφλν.
Να πσ φηη ππάξρεη ηακεηαθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 3,2 δηο; Ο
κφλνο πνπ ζα κπνξνχζα λα θαζίζνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζνβαξά γη’ απηφ ζα ήηαλ ν θ.
ηατθνχξαο. Διπίδσ απηή ε Δπηηξνπή λα ζπλέξρεηαη θάζε ηξίκελν θαη λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα δνχκε απνινγηζηηθά ηη θάλνπκε. Πεγαίλνπλ θαιά ηα έζνδα θαη ηα
έμνδα; πλεγνξνχλ φινη; Φέξακε έμηξα έζνδα; Τπάξρεη ην πξσηνγελέο;
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.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛΛ.): Σα είδα,

φια ηα

βιέπσ, αθνχ ηα έρνπκε πεη.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛΛ.): Σα έρσ δεη ηα
θνξνινγηθά έζνδα.
Γελ ζέισ λα είλαη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο νχηε ηεο Αξηζηεξάο, νχηε ηεο Γεμηάο, νχηε
ηνπ Γεκήηξε, νχηε ηνπ Γεκήηξε, νχηε ηνπ Αιέμε, νχηε ηνπ Υξήζηνπ. Δίλαη έλαο
πξνυπνινγηζκφο ησλ Διιήλσλ, έλα λέν μεθίλεκα, έλα λέν ζπκβφιαην, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη
θαηαθέξακε, καηψζακε θαη πήξακε ηα ιεθηά γηα λα κελ ρξεσθνπήζνπκε θαη γηα λα
κπνξέζνπκε, ην Μάξηην, ζπκβαηηθή ππνρξέσζή καο είλαη, λα θαηαζέζνπκε έλα ειιεληθφ
αλαπηπμηαθφ ζρέδην.
Να κελ ην μερλάκε απηφ. Πνηα άιιε θπβέξλεζε ην έρεη θάλε η απηφ; Πνηα άιιε
θπβέξλεζε είρε πεηχρεη λα πεη «λαη», ζα βάισ ζην ηξαπέδη θαη ην ρξένο, δψζηε κνπ θαη ηα
ιεθηά γηα ηελ ηξηεηία, «εγψ ζα θάλσ απηφ ην πξφγξακκα, ζα καηψζσ πνιηηηθά θαη φρη κφλν,
έρσ, φκσο, ην δηθαίσκα λα θέξσ θαη άιια κέηξα». Δπηπιένλ, δελ έρνπκε βάιεη κέζα έμηξα
έζνδα απφ ηηο ιίζηεο. Απηά δελ ηα πξνυπνινγίζακε, δηφηη δελ είλαη κφληκεο θαη ζίγνπξεο
απφδνζεο, λα ην μέξνπκε φινη. Απηά ηα έζνδα ζα έιζνπλ θαη εδψ ζα ειέγμνπκε θαη ηνλ θ.
Αιεμηάδε θαη ηνλ θ. Παπαγγειφπνπιν, εάλ ηα δέθα ρηιηάδεο νλφκαηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηα
δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα νλφκαηα ηεο Διβεηίαο, κνπ έθεξαλ 1, 2, 5, 10, 50 εθαηνκκχξηα.
Γηα λα γπξίζσ ζε απηνχο πνπ ιέλε θαη δελ μέξνπλ θαη θαιά ειιεληθά, φηη ν εηδηθφο
θφξνο θαηαλάισζεο, είλαη ζηελ θαηαλάισζε θαη δελ είλαη ζην θφξν παξαγφκελνπ πξντφληνο.
Δίλαη ζε απηφλ πνπ πιεξψλεη 10 € ην κπνπθάιη, πνπ ην παίξλεη απφ ηελ θάβα ή απφ ηνλ
ρνλδξέκπνξν, φηη κπνξψ λα ην θφςσ θαη απηφ αθφκα, πνπ δελ ην βάδσ θαη ζηηο εμαγσγέο.
Δδψ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη κηιάσ γηα εκάο ηελ
Κπβέξλεζε. Θα θαηαζέζσ ζηελ Οινκέιεηα θαη φρη ηψξα γηαηί δελ έρεη θάπνηα νπζία ζήκεξα,
ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο γεξκαληθήο βνπιήο, ε νπνία έρεη πάξεη, απηή ηε ζηηγκή,
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κέηξα θαη επηζθάιεηεο γηα ην θφζηνο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, ηνπο
νπνίνπο ζα ππνδερζεί ηα επφκελα δχν ρξφληα, χςνπο 12 έσο 18 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.
Έρεη θάλεη πξφβιεςε, κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα έιιεηκκα ε
Γεξκαλία, ιφγσ ησλ κεηαλαζηψλ.
Δδψ, ηη πξέπεη λα θάλνπκε εκείο; Όρη λα αληηγξάςνπκε απηφ πνπ θάλνπλ νη Γεξκαλνί,
πξέπεη λα θάηζνπκε λα ζθεθηνχκε φηη φηαλ κηιάκε γηα κεηαλάζηεο δελ ζέινπκε ιεθηά γηα λα
θιείζνπκε ληνπβάξηα θαη δέθα Ακπγδαιέδεο. Η θνζηνιφγεζε ησλ Γεξκαλψλ, ησλ
ηερλνθξαηψλ, αλά θεθάιη, ζηελ αλαπηπγκέλε Γεξκαλία είλαη 12.570 επξψ, ην ρξφλν. Γηα λα
θάλεηε ηηο πξάμεηο, είλαη 12.570 επί νθηαθφζηεο ρηιηάδεο, πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ. Απηφ ην
θφζηνο εκπεξηέρεη ζίηηζε, αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, θχιαμε, ζηέγαζε θαη εθπαίδεπζε ζην λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηε γεξκαληθή θνηλσλία θαη λα εθπαηδεπηνχλ θαη ζε εηδηθφηεηεο γηα λα κπνπλ
ζηε βηνκεραλία θαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο Γεξκαλίαο.
Δκείο ηη θάλνπκε; Δκείο, ζα πξέπεη, φρη λα δεηήζνπκε 30 εθαηνκκχξηα, γηα ηνίρνπο.
Γηα ηνίρνπο, 30 εθαηνκκχξηα, κπνξψ λα ζαο θέξσ απφ πέληε ρνξεγνχο, πνπ ηνπο έρνπ κε
ηαΐζεη, ηνπο εξγνιάβνπο θαη λα καο θάλνπλ ηδάκπα πέληε Ακπγδαιέδεο. Δδψ πξέπεη λα
θάλνπκε έλα πξφγξακκα γηα λα θαζίζνπκε φινη καδί, κε κηα δηαθνκκαηηθή επηηξνπή, λα δνχκε
πψο ζα θάλνπκε ηνπο κεηαλάζηεο έλα παξαγσγηθφ κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη πφ ζν
ζα καο θνζηίζεη απηφ θαη παξαθαιψ, εάλ ρξεηαζηνχλ έμηξα ρξήκαηα, λα κελ ηα βάινπκε ζηνλ
έιιελα θνξνινγνχκελν. Δάλ ρξεηαζηνχλ, επαλαιακβάλσ, έμηξα ρξήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ
θφζηνπο ησλ κεηαλαζηψλ, δελ ζα ηα βάινπκε ζηνλ έιιελα θνξνινγνχκελν, απηά ηα ρξήκαηα
πξέπεη λα έξζνπλ απφ ηνπο επξσπαίνπο.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
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